
 
 

Nyertes uniós pályázatnak köszönhetően megoldódhat a Kossuth utcai 
csapadékvíz elvezetése és járda építése! 

 
Úrhida Község Önkormányzata 98 958 510 forint vissza nem térítendő uniós 
támogatást nyert el a Közép-Dunántúli Operatív Program „Települési 
vízrendezés fejlesztésére” kiírt pályázata keretében. A projekt Támogatási 
Szerződését dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója, és Bognár 
József polgármester írta alá.  
 

 
 
Az elmúlt évek csapadékos időjárása és a dinamikusan növekvő lakosságszám 
következtében napi probléma a település főgyűjtő útján a csapadékvíz elvezetés 
megoldatlansága és járda hiánya. 
 
Úrhida község lakosságának száma a település rendkívül kedvező adottságainak 
köszönhetően az elmúlt időszakban dinamikusan fejlődött. Ez főként a 
Székesfehérvárról a településre költöző fiatal családoknak köszönhető. A 
fejlődés következtében a gyorsan, nagy intenzitással beépített, korábban 
jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területekről lefolyó víz 
mennyisége nagyságrendileg megnőtt, rámutatva ezzel arra a tényre, hogy a 
vízrendezési feladatok elvégzése tovább már nem halogatható. 



A Kossuth utca csapadékvíz elvezetés és járdaépítés tervezésével kapcsolatos  
egyeztető tárgyalások a közútkezelővel és a Nemzeti Közlekedi Hatósággal már 
2007-ben megkezdődtek. A végső megállapodás 2008. február 20-án történt. A 
képviselő-testület 2008. májusában pályázatot nyújtott be a tervezési 
munkálatok költségeinek támogatására. A pályázat pozitív elbírálásáról 2008. 
szeptemberében kaptunk értesítést. A tervezői munka megpályáztatását és a 
szerződéskötést követően elkezdődhetett a terület szintfelmérése és erre építve 
az engedélyes terv készítése. A közműszolgáltatokkal való hosszú egyeztetést 
kővetően (gáz, víz, szennyvíz, telefon, villamos energia) az elkészült terv 
engedélyeztetése is elhúzódott a gázszolgáltató további kikötéseinek 
köszönhetően. A jogerős építési engedélyt 2009. szeptemberében kaptuk meg. 
2009-ben a képviselő-testület megrendelte az érintett szakaszon a 
csapadékcsatorna nyomvonalára eső MATÁV oszlopsor áthelyezésének 
engedélyezési terveit, melyek jogerősen rendelkezésre álnak. 
 

 
 

A padkán lefolyó csapadék komoly károkat okoz az útburkolatban is. 
 
A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére és a járda megvalósítására szóló 
pályázati lehetőség a Regionális Operatív Program keretében 2010. májusában 
adódott. Karácsonyi ajándékként érkezett a hír, hogy a szeptember elején 
benyújtott pályázat támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírását és 
a közbeszerzést követően, reményeink szerint az idei évben a település régi álma 
valóra válik. A kivitelezés során csaknem 1 km hosszúságú, a 
mozgáskorlátozottak számára is használható járda, a járda alatt ugyanilyen 
hosszon csapadékcsatorna, valamint 2,2 km hosszon árokfelújítás valósul meg. 
A településtáblától a Malom csatornáig a Magyar Közút NyZrt. vállalta a 
meglévő nyílt árok felújítási munkálatainak kivitelezését. 



A beruházás tervezett költségvetése közel 140 millió forint, így az elnyert 
98 958 510 forint támogatás mellett a képviselő-testületnek közel 40 millió 
forint önrészt kell biztosítani. 
 
 

 
 

Az ünnepi eseményen jelen volt, Boda Zsuzsanna körjegyző 
 Pálffy György tervező és projektmenedzser. 

A csatorna kiépítésével lehetőség nyílik az elöntéssel veszélyeztetett közel 60 
hektáros területen fekvő 300 ingatlan belvízvédelmére, az ott élő csaknem 1000 
fő csapadékkároktól való mentesítésére, az érintett utak állagának megóvására és 
a mellékgyűjtő csatornarendszerek bekapcsolására. A járda kiépítésével a 
Kossuth utca jelentős szakaszán megoldott lesz a településközpont gyalogosan 
való biztonságos megközelíthetősége.  
 
 


